tématické zaměření
konference

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
České vysoké učení technické v Praze - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žilině
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

„Směry udržitelné dopravy - víme kudy a kam?“
Konference je určena pro pracovníky vysokých škol,
výzkumných ústavů, zaměstnance státní správy a samosprávy,
studenty a odbornou veřejnost.

Český hydrometeorologický ústav

Akce je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků.

Vás srdečně zvou na

místo konání

VI. česko-slovenskou konferenci

Doprava, zdraví
a životní prostředí

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
prostory nového Dopravního VaV centra
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: 541 641 711			

www.cdv.cz

10. - 11. listopad 2014
důležité termíny

Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
prostory nového Dopravního VaV centra

do 15. 5. 2014
přijímání přihlášek referátů a plakátových
		sdělení (abstrakty)
do 29. 7. 2014
odevzdání příspěvků (full texty)
do 15. 9. 2014
vypracování recenzí a opravy příspěvků
do 25. 10. 2014 závazná registrace a úhrada vložného

slovo úvodem

Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník česko-slovenské
konference Doprava, zdraví a životní prostředí, která se bude konat
ve dnech 10. – 11. listopadu 2014 v sídle Centra dopravního
výzkumu v Brně, v prostorách nového Dopravního VaV centra.
Cílem letošního ročníku konference je přinést nové informace
a poznatky z oblasti různých směrů udržitelné dopravy
a jejího vývoje v budoucnosti.
Jménem vědecké rady konference se na Vás těší
				

Ing. Jiří Jedlička

Veškeré informace a organizační pokyny (stran registrace, příjmu
příspěvků - rozsah, formát, důležitá data, kontakty) naleznete
na webových stránkách konference http://dzzp2014.cdv.cz.
vložné
Plné vložné			
Autorské vložné*			
Studenti, doprovodné osoby

2 900,- Kč
2 500,- Kč
2 000,- Kč

*autorské vložné se vztahuje na prvního autora příspěvku
Vložné zahrnuje náklady na tisk sborníku, stravu včetně
občerstvení během konference, doprovodný program
a společenský večer.

mediální partner
organizátor akce
Registrační formulář, pokyny k příspěvkům, termíny
a další potřebné informace: http://dzzp2014.cdv.cz

